إتحاد جمعيات التنمية اإلدارية
يعلن عن
تنظيم جائزة "حلمي السعيد" السنوية
موضوع البحث لعام 2102
نحو سياسة عادلة لألجور (آلية للتنفيذ)
لشباب العلماء والباحثين تحت سن الخامسة واألربعين
إتحاد جمعيات التنمية اإلدارية بجمهورية مصر العربية أحد مؤسسات المجتمع المدني تم إشهاره
عـــام  8691بوزارة الشئون االجتماعية ويهدف إلى نشر الفكر اإلدارى الحديث.
أول ا :المستهدفون.
الباحثون ممن ال يتجاوز أعمارهم  54عاماً من أعضاء الجمعيات المنضمة التحاد جمعيات التنمية
اإلدارية ومن غير العاملين باالتحاد ,العاملون بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ,المهتمون بالمجاالت
اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية بالكليات الحكومية واألهلية والخاصة ,وأعضاء شعبة الهندسة
اإلدارية بنقابة المهندسين ,أعضاء شعبة التنظيم واإلدارة بنقابة التجاريين ,والمهتمون باإلدارة
بمجاالت األعمال العام والخاص.
ثانياا :مواعيد التقدم للجائزة .
( )8يتم إرسال األبحاث فى موعد غايته (يونيو .)2182
( )2يتم تحكيم األبحاث المقدمة خالل شهر يوليو  ،2182ويحدد الفائزين.
( )3يخطر المشتركين بالجائزة بنتيجة لجنة التحكيم خالل شهـــر أغسطس .2182
ثالثاا :قيمة الجوائز.
)(1الجائزة األولى (خمسة عشر ألف جنيه).
)(2الجائزة الثانية (عشرة آالف جنيه).
)(3الجائزة الثالثة (ستة آالف آالف).
)(4الجائزة الرابعة (خمسة آالف جنيه).
رابعاا :القواعد الخاصة بالجائزة.
 أال يكون البحث المتقدم به المشترك قد سبق تقديمة لرسالـــة الماجستير أو الدكتوراه أو سبقنشره أو تقديمه ونال جائزة عنه.
 يشترط أن يكون البحث في حدود من خمسين إلى سبعين ورقــة منسوخاً على الكمبيوتر بنط 83وعلى ورق  A4ومن أربعة نسخ ،مع تقديم ملخص للبحث في حدود خمسة صفحات باللغتين العربية
 واإلنجليزية. يراعى فى البحث األسـس والقواعد العلمية إلعداد البحث العلمي. جميع األبحاث المقدمة لهذه الجائزة يكون للجنة التحكيم كافة الصالحيات لقبولها أو رفضها دونالرجوع علـى اللجنة في أي قرار تتخذه بشأنها وبدون إبداء أي أسباب علـى اعتبار أنها لجنة علمية
محكمة محايدة.
 البحوث المقدمة ال ترد إلى المشتركين بها فى جميع األحوال. يرفق مع البحث سيرة ذاتية للمتقدم.خامساا :معايير المفاضلة بين البحوث.
 الموضوعية والترتيب المنطقى. سالمة االطار النظرى. وضوح المنهج العلمى. إدراج دراسة تطبيقية على مصر. االلتزام بالقواعد الشكلية للبحث من حيث اللغة وحداثة البيانات. األمانة العلمية فى تناول أفكار الغير. العمق فى المعالجة والشمولية فى التحليل. التواصل إلى نتائج تطبيقية لمعالجة موضوع البحث وآليات التنفيذ.ولمزيد من المعلومات االتصال بـ  :إتحاد جمعيات التنمية اإلدارية على العنوان التالى:
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